ثقافة األجيال

تاريخ الفلين

تعود العالقة بين اإلنسان والفلين إلى العصور القديمة ،حيث تشير
السجالت إن اإلستخدام األول للفلين يعود إلى العام  3000قبل الميالد،
وذلك بأدوات إستعملها المصريون و الفرس لصيد األسماك.
كما استعمل الرومان الفلين لصنع الصنادل الرومانية من القرن الرابع قبل
الميالد ولغاية القرن الواحد و العشرين من طرف مصممي
االحذية .كما أبهر الفلين بتنوعه و قداعتُبر المادة األولى في
التاريخ التي ُحللت بالمجهر بواسطة الفيزيائي االنجليزي روبرت
هوك في القرن السابع عشر .و يرتبط إسم الفلين بحفظ النبيذ،
عن طريق سدادات الفلين والتي أصبحت مقياسا عالميا في هذا
المجال.
تم اعتبار الفلين على مر السنين الدعامة األساسية لتنمية
ثقافية منتقلة من جيل الى جيل ،على أساس فكرة يبدو أنها
وليدة الحاضر ،في حين أن وجودها يعود إلى مئات السنين ،و
يعتبر نموذجا للتنمية المستدامة حيث الهدف دائما هو التوازن
األساسي بين البيئة والنمو االقتصادي والتقدم االجتماعي.
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مادة طبيعية %100

هبة من الطبيعة
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تسمى الشجرة المنتجة للفلين بشجرة البلوط الفليني أو suber quercus
بالالتينية و هو نوع محمي منذ القرن الثاني عشر ،و ينفرد بمميزاته
المتنوعة في المنظومة البيئية .يعتبر البلوط الفليني حاجزا فعاالً
ضد التصحر اإلجتماعي و البيئي و يعد في نفس الوقت عامال ً
هاما في إحتواء ثاني أكسيد الكربون.
يتم إقتالع أول قشرة فلينية بعد بلوغ الشجرة  52سنة ،ويمكن عاد َة تكرار
العملية كل  9سنوات فقط ،وذلك لحماية األشجار حيث ال يمكن قطعها
أو إيذاؤها.
يتم الحفاظ على هذا النظام طوال عملية اإلنتاج ،بداية من اإلستخراج
حتى إعادة تكرير المنتوج النهائي.
من خالل تطبيقاته في مشاريع التصميم اإليكولوجي ،أصبح
الفلين ذو أهمية خاصة للحد من أثر فعل اإلنسان على الطبيعة .عالوة
على كونه طبيعيا  %100فإن الفلين قابل إلعادة اإلستعمال %100
وتبلغ نسبة استغالله كمادة أولية  . %100بدون شك ،فالفلين مادة
صديقة البيئة . %100

 ٪ 100ايكولوجية

الفلين هي مادة طبيعية ٪ 100
 ،قابلة إلعادة االستخدام وإعادة التكرير..
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سداد الفلين الطبيعي
كرسي فينكو لطوني غريلو،كورك ديزاين
لفطوريو،سيمبل فورمس
R&D
فلين و نبيد
جناح البرتغال يف شانغاي ،اليابان
أرضية من الفلين
غابة مونطادو و التنوع البيولوجي
قوالب تصنيع السدادات

مستقبل أفضل

إستعماالت غير محدودة للفلين
من سدادة إلى تغطية عازلة لألرضيات ،هذه هي القفزة التي يسمح
بها الفلين ،وذلك بفضل خصائصه الفريدة من نوعها .فضال ً عن
فرض نفسه كسدادة المستقبل فالدراسات المخبرية في قسم البحوث
والتطوير )(R&D
ومجهوداتها في خلق واقع جديد ذات طابع مبهر في إستعماالته
الجديدة.
هذا أعطى حلول و حيوية مستديمة لقطاعات عديدة مثل قطاعي
البناء و النقل على مستوى التغليف واألرضيات و العزل،
كذلك مكونات ذات مقاومة عالية لقطاع صناعة الطيران و تصميم
األزياء ذات
الطابع الصديق للبيئة .هذه التنوعية جعلت الفلين يحظى بعديد من
الميزات في جميع
أنحاء العالم خاصة في مجالي الهندسة المعمارية و التصميم
بحضوره في مؤسسات ذات شهرة كبيرة مثل متحف الفنون الحديثة
( )MoMAوغوغينهايم ).(Guggenheim
 / /نبيذ
 / /بناء
 / /ديكور
 / /تصميم

االبتكار والتكنولوجيا والجودة
هذه بعض األمثلة لمتانة و امتياز الفلين:
تكنولوجيا عالية لصناعة الطيران
الجوي،و البوليمرات المركبة في
قطاع النقل و
األوراش المعمارية و التصاميم
المرجعية

المستقبل

الفلين مادة طبيعية  100%قابلة
إلعادة اإلستعمال و التكرير.
أشجار البلوط الفليني تساهم في
امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
وحدها غابة البلوط الفليني
مونطادو بالبرتغال تمتص أكثر من 4
ماليين طن من ثاني أكسيد الكربون
في السنة

إيكولوجي 100%

بفضل مسيرة تزيد عن  3000سنة
تم اكتشاف افضل استعماالت الفلين
كما تم تحسينها و تمريرها من
جيل إلى جيل.

معرفة من جيل إىل جيل
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الثقافة

